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ČÁST A 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 

1.  název školy:  Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
    sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín   IČ: 71 008 080   Identifikátor právnické osoby: 600 114 228 
    sídlo školní družiny: Osvoboditelů 3778,760 01 Zlín 
    sídlo školní jídelny: Hradská 5189,760 01 Zlín 
 
2.  zřizovatel školy:  Statutární město Zlín  IČ: 00 283 924    sídlo: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 
 
3.  právní forma školy: právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.2003 
 
ředitel  školy:       Mgr. Miroslav Nejezchleba - po konkurzním řízení jmenován od 1.7.2006   
                             č.j.MMZL/9206/2006/ŠZMTV na základě usnesení Rady města Zlína  
                             442/11R/2006 ze dne 29.5.2006. 
 
statutární zástupce ředitele školy:  Mgr. Dana Novotná od 1.7.2006  
 
4.  kontaktní informace:   škola 
 kancelář – 577 210 772, ředitel – 577 219 878, mobil 724 557 100, zástupkyně ředitele – 577 011 770  

 e-mail: zs9@zlinedu.cz      web: www.zs9.zlinedu.cz  , www.9zszlin.info   
 

 školní družina 
 telefon – 577 434 625     e-mail: druzina@zs9.zlinedu.cz       

 

 školní jídelna 
 telefon – 577 439 173     e-mail: sjhradska@zlinedu.cz      web: www.sjhradska.cz 
 
5.  pracovník pro informace - Mgr.Miroslav Nejezchleba, nejezchleba@zs9.zlinedu.cz 
 
6.  datum zřízení (založení) školy:  11.12.1995  (23.5.1932)  datum zařazení do sítě:  14.3.1996 
     č.j.rozhodnutí o zařazení:  1204/63      datum zápisu do rejstříku:  1.1.2005 
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7.  součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

1)   Základní škola    IZO: 102 319 537 kapacita 480   cílová: 480 žáků 
2)   Školní družina    IZO: 118 500 660 kapacita 110   cílová: 125 žáků 
3)   Školní jídelna    IZO: 103 107 185 kapacita 1 200   cílová: 1 300 stravovaných 

 
 
8.  přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 
79-01-C Základní škola 
 
79-01-C/001 Základní škola 
denní forma vzdělávání    délka vzdělávání:  9 r. 0 měs. 
nejvyšší povolený počet žáků v 1.ročníku:  neurčen 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  480 
dobíhající obor 
 
79-01-C/01 Základní škola 
denní forma vzdělávání    délka vzdělávání:  9 r. 0 měs. 
nejvyšší povolený počet žáků v 1.ročníku:  neurčen 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  480 

 
 
9.  základní údaje o škole a součástech, které sdružuje k 30.6.2012(bez školní jídelny): 
 

Součásti Počet tříd Počet žáků Počet žáků na Počet úvazků Počet žáků 
ZŠ ( oddělení)  třídu (oddělení) pedag.prac. 

bez asistentek ped. 
na 1 úvazek 

šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 
1.stupeň 10 10 258 260 25,8 26,0 9,9 10,0 26,0 26,0 
2.stupeň 8 8 182 194 22,8 24,3 14,9 14,9 12,2 13,0 
ŠD 5 5 113 116 22,6 23,2 3,75 3,75 30,1 30,9 

 
 
10. rada školy:      Byla zřízena v souladu s § 167 školského zákona č.561/2004 Sb. s účinností 
                              od 1.1.2006. 
  

 Složení školské rady k 30.6.2012: 
 a) jmenovaní zřizovatelem:  PaedDr. Igor Zipper  
       Jana Maximiliánová 
 b) zvoleni zákonnými zástupci:  Ing. Petr Šubík  
       Zuzana Bajerová  
 c) zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Dana Novotná 
       Mgr. Jaroslava Sedláčková 
 
 

11. mimoškolní a volnočasová občanská sdružení při škole:   
    SRPŠ při 9. ZŠ Zlín, sídlo – Štefánikova 2514, 760 01 Zlín, IČ: 72558938,  
    registrace na MV ČR ze dne 5.12.1991 - VSC/1-8931/91-R  
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ČÁST B 
 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 
 
 
 

Vzdělávací program školní rok 2011/2012 
 v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka pro život 1.-9. 454 
 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012 
 

6.ročník - německý jazyk, dramatická výchova, biologické praktikum 
7.ročník - německý jazyk, základy administrativy, sport a pohybové aktivity 
8.ročník - německý jazyk, konverzace z Aj, seminář z přírodních věd  
9.ročník - seminář ze společenskovědních předmětů, základy práce s počítačem, věda a technika, konverzace z Aj 

 
 
 
 
 
 

Zájmové útvary ve školním roce 2011/2012 
          

1.stupeň -  šikovné ruce, florbalový kroužek, dyslektický kroužek, tvořínek, hrátky s flétnou, 
     taneční kroužek, pohybové hry, zdravotnický kroužek, pěvecký kroužek 

 

2.stupeň -  florbalový kroužek, loutkářský kroužek, zájmová výtvarná výchova, pěvecký kroužek,  
     cvičení z M, cvičení z Čj, dramatický kroužek, taneční kroužek 

 
 
 

ČÁST C 
 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci školy (včetně asistentů pedagoga) 
 

Interní pracovníci 
 Školní rok 
 2010/2011 2011/2012 
Počet - fyzických osob 32 31 
Počet - přepočt.úvazků 30,2 29,6 
 

Externí pracovníci – 2 
Dohody o provedení práce - vedoucí loutkářského kroužku, instruktor LVZ 
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2.  Další údaje o pedagogických pracovnících – stav k 30.6.2012 
    ( VP – výchovný poradce, D - pedagog důchodového věku, A - absolvent, S - studující Pf ) 
 
 
Ped. pracovníci   roků stupeň  

poř.číslo funkce úvazek ped.praxe vzdělání aprobace 
1. Nej ředitel školy 1,0 22 VŠ M,Z,Inf  5.-12. 
2.  VP zástupkyně ŘŠ 1,0 26 VŠ ČJ-Ov  5.-12. 
3. Mal učitelka 1.stupně 1,0 26 VŠ 1.-5. 
4. Hrb učitelka 1.stupně 1,0 28 VŠ 1.-5. 
5. Chlu učitelka 1.stupně 1,0 5 VŠ 1.-5. 
6. Chví učitelka 1.stupně 1,0 20 VŠ 1.-5. 
7. Kro učitelka 1.stupně 1,0 7 VŠ 1.-5. 
8. Fal učitelka 1.stupně 1,0 8 VŠ 1.-5. 
9. Nov učitelka 1.stupně 1,0 31 VŠ 1.-5. 

10. Stř učitelka 1.stupně 1,0 4 VŠ 1.-5. 
11. Svr učitelka 1.stupně 1,0 23 VŠ 1.-5. 
12. Vít učitelka 1.stupně 1,0 26 VŠ 1.-5. 
13. Čel učitel 2.stupně 1,0 7 VŠ Čj 
14. Kaš učitel 2.stupně 1,0 7 VŠ M-F 6.-9. 
15. Foj učitelka 2.stupně 1,0 10 VŠ Aj 6.-9. 
16. Ger učitelka 2.stupně 0,4545 12 VŠ Tv 6.-9. 
17. Jan učitelka 2.stupně 1,0 10 VŠ Čj-Vv 6.-9. 
18. S Šus učitel 2.stupně 1,0 1 ŠŠ student ČJ-Hv 
19. Koč učitelka 2.stupně 1,0 22 VŠ Tv-Bv  5.-12. 
20. Kus učitel 2.stupně 1,0 13 VŠ Bi-Rv 6.-9. 
21. Glo učitelka 2.stupně 1,0 1 VŠ M-Hv 6.-9. 
22. Běl učitelka 2.stupně 1,0 6 VŠ M-Aj 6.-9. 
23. Šim učitelka 2.stupně 1,0 15 VŠ Nj 5.-12. 
24. Sed učitelka 2.stupně 1,0   33 VŠ M-Z  6.-9. 
25. Zár učitelka 2.stupně 1,0 35 VŠ D-Ov  6.-9. 
26. Slo    učitelka 2.stupně 0,4545 2 VŠ Bi-Ch 6.-9. 
27. Bur vychovatelka ŠD 0,6786 25 SŠ vychovatelství 
28. Hoř vychovatelka ŠD 0,8929 24 SŠ učit. pro MŠ 
29. Eich vychovatelka ŠD 0,3571 20 SŠ vychovatelství 
30. Pše vychovatelka ŠD 1,0 31 SŠ vychovatelství 
31. Pol vychovatelka ŠD 0,8214 18 SŠ vychovatelství 
32. Bur asistent pedagoga 0,325 25 SŠ vychovatelství 
33. Eich asistent pedagoga 0,65 20 SŠ vychovatelství 
  
      
  Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků je na dobré úrovni. Věková 
struktura na 1. i 2. stupni je uspokojivá. Ve školním roce odešla jedna vyučující do starobního 
důchodu, vrátila se jedna vyučují z mateřské dovolené. 
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3.  Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 
 Školní rok  2010/2011 Školní rok 2011/2012 
Požadovaný stupeň vzdělání v % 95,7 96,0 
 

V nedostatku jsou aprobace: informatika, pracovní činnosti. 
 
 
4.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 
 
 Školní rok 
Interní pracovníci 2010/2011 2011/2012 
Počet - fyzických osob 8 21 
Počet - přepočt.úvazků 6,8 19,35 
Externí pracovníci   
Počet - fyzických osob 0 0 
Počet - přepočt.úvazků 0 0 
 
 
5.  Další údaje o nepedagogických pracovnících – stav k 30.6.2012 
 
Ost. pracovníci   Stupeň 

poř.číslo Funkce úvazek vzdělání 
1.  Šev účetní školy 1,0 SŠ s mat. 
2.  Mal personalistka, administrativní pracovnice 1,0 SŠ s mat. 
3.  Krč školník 1,0 SŠ bez mat. 
4.  Dol uklizečka 1,0 základní 
5.  Krč uklizečka 0,5 SŠ s mat. 
6.  Mik uklizečka 0,5 základní 
7.  Vav uklizečka 1,0 SŠ bez mat. 
8.  Žíž uklizečka 1,0 základní 
9.  Nov vedoucí školní jídelny 1,0  
10.  Roj pokladní, administrativní pracovnice školní jídelny 1,0  
11.  Kom vedoucí kuchařka 1,0  
12.  Baď kuchařka 0,75  
13.  Dan kuchařka 0,75  
14.  Dol kuchařka 0,5  
15.  Drá kuchařka 0,75  
16.  Hoř kuchařka 1,0  
17.  Jan kuchařka 0,85  
18.  Kar kuchařka 1,0  
19.  Lak kuchařka 1,0  
20.  Pou kuchařka 1,0  
21.  Šim kuchařka 1,0  
22.  Víš kuchařka 0,75  
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy 
 

Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 
 
Název akce Počet účastníků Náklady Kč 
Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách 2 600,- 
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků  1 650,- 
Motivace k hudebním aktivitám prostřednictvím české písně 1 600,- 
Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti 1 0,- 
Hry ve vyučování nejen v matematice 1. stupeň 3 1200,- 
Hry ve vyučování nejen v matematice 2. stupeň 1 400,- 
Školení první pomoci 20 3000,- 
Využití metody kreslení pravou hemisférou  ve škole 1 1188,- 
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 700,- 
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 1 770,- 
Aktuální stav školské legislativy 1 1190,- 
Školní zralost a zápis do školy 1 690,- 
Proměny školy – etická výchova 1 0,- 
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se 
zdravotním postižením I. a II. 

1 2300,- 

Zdravotník zotavovacích akcí  1 700,- 
Minimalizace šikany 13 0,- 
OK, So Who´s Done Their Homework?... 1 0,- 
Motivační setkání vyčujících cizích jazyků - angličtina 1 0,- 
Seminář o finanční gramotnosti 2 0,- 
 

Celkové finanční náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly ve školním roce  
2011/2012  13 988,-Kč. 
 

 
Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 

 
Název akce Počet 

účastníků 
Náklady Kč 

Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z 
příjmu ve školách a školských organizacích za rok 2011 

1 600,- 

Změny v daních a účtování PO – Ing. Ondrášek 2 1200,- 
Změny v programu FIS3000 1 1125,- 

Novela právních předpisů – Pavel Zeman 1 500,- 

Problematika školního stravování 2 1240,- 

Odepisování majetku,  PAP 1 0,- 
Archivní a spisová služby – aktuální legislativa 1 1200,- 
Školení obsluhovatelek plynového zařízení ŠJ 14 3000,- 
Nové trendy v moderním vaření 4 2600,- 
Hygienické požadavky ve stravovacích službách 1 780,- 
Školení pracovníků stravovacích služeb v otázkách hygieny 
potravin 

14 2080,- 

 

Celkové finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2011/2012  14 325,-Kč. 
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ČÁST D 
 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ D ĚTÍ A ŽÁK Ů 
 
 
1.  Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 
 

Zápis 2011 Zápis 2012 
Zapsaní do 

1.tříd 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupili do 
1.třídy 11/12 

Zapsaní do 
1.tříd celkem 

Z toho žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1.třídy 12/13 

67 9 53 76 12 48 
 
 
 
 

ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
 
 
1.  Celkový prospěch žáků za 2.pololetí 2011/2012  
 
 

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
 celkem s vyznamenáním   slovně 
  celkem z toho 

prospěch 1,0 
   

1. 53 53 53 0 0 0 
2.    48 * 48 36 0 0 0 
3.    54 * 48 20 5 0 0 
4. 45 31 11 13 1 0 
5. 60 44 18 16 0 0 

Celkem 
na 1.st. 260 224 138 34 1 0 

6. 54 18 6 36 0 0 
7. 42 14 1 28 0 0 
8. 52 26 6 26 0 0 
9. 46 16 4 30 0 0 

Celkem 
na 2.st. 194 74 17 120 0 0 

Škola  
celkem 454 298 155 154 1 0 

 
      *  - ve třídě je žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole v souladu s § 38 školského zákona 
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2.  Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 
 
 

 Gym.(6,8)letá Gym. 4 letá SOŠ SOU,U Jiné SŠ 
pro školní rok 

 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 

2012/2013 3 15 23 8 0 
2011/2012 12 7 37 8 0 

 
Všichni žáci 9. ročníku si v 1. kole přijímacího řízení na střední školy podávali 2 přihlášky. Přijato 
bylo všech 46 žáků v 1. kole. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011-2012 je 
přílohou této výroční zprávy. Na víceletá gymnázia byli z 5. tříd letos přijati pouze 3 žáci. 
 
3.  Hodnocení výsledků výchovného působení  
 
Výchovné poradenství zajišťuje zástupkyně ředitele školy. Splňuje kvalifikační předpoklady pro 
práci výchovného poradce. Průběžně se zúčastňuje vzdělávacích aktivit souvisejících s aktuálními 
problémy v této oblasti. Její celoroční plán je konkrétní, funkční, obsahuje časový harmonogram. 
 

a) Problematika výchovného poradenství na škole 
 
Péče o žáky s výchovnými problémy 
 
Monitorování problémového chování žáků, konzultace s třídními učiteli a dalšími pedagogy, 
pomoc a metodické vedení při řešení problémových situací: 
- záškoláctví 
- neplnění povinností 
- agresivita 
- práce s neprospěchem 
- adaptační problémy, vztahové problémy 
- poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče v obtížných situacích 
 
V rámci projektu RAMPS VIP III pracuje na naší škole od 3.5.2012 odborný poradenský 
pracovník Střediska výchovné péče, speciální pedagog – etoped. Speciální pedagog není 
zaměstnancem školy a není podřízen řediteli. 
 
Orientuje se zejména na poradenskou podporu a péči pro žáky s výchovnými obtížemi, 
poskytuje individuální a skupinové poradenství rodičům, žákům i pedagogům. V případě 
potřeby zajišťuje rodinnou terapii. Nabízí možnost především rodičům konzultovat problémy 
žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči. Při své práci spolupracuje 
s pedagogy při metodickém vedení v oblasti prevence a zvládání projevů dětí s poruchou 
chování.  
 
Kariérové poradenství 
 
Na volbu povolání byli žáci systematicky připravováni v 8. –9. ročníku v rámci předmětu 
pracovní výchova (svět práce, volba povolání). V 8. ročníku se výuka zaměřovala na témata: 
sebepoznávání, rozhodování a akční plánování. Systematicky se tak připravovali na práci v 9. 
ročníku, kdy učinili důležité rozhodnutí pro jejich další profesní orientaci. V 9. ročníku 
pracovali s výukovým programem Průvodce světem povolání, seznamovali se s různými druhy 
povolání a kvalifikačními předpoklady potřebnými pro výkon těchto povolání. Žáci pracovali na 
internetové burze škol (www.burzaskol.cz) , navštívili Informační poradenské středisko Úřadu 
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práce Zlín, se svými rodiči navštěvovali Dny otevřených dveří středních škol. Žáci 9. ročníku se 
v listopadu 2011 zapojili do testování SCIO Stonožka. Skládali testy z českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Pro rodiče žáků 9. tříd jsme 
k přijímacímu řízení na střední školy připravili informační schůzku a individuální konzultace 
s výchovnou poradkyní. Důležité aktuální informace byly zveřejňovány na webových stránkách 
školy.  
 
Péče o žáky s výukovými a zdravotními problémy 
 
- ve spolupráci s třídními učiteli vytypování žáků k včasnému odbornému vyšetření 
- zajištění vyšetření v PPP, případně SPC, další spolupráce s těmito institucemi 
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení pedagogických pracovníků při 

tvorbě IVP, organizace a zajištění reedukace (nápravného vedení), pomoc při řešení 
problémů integrace 

 
 

 
b) Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

Naše škola realizuje dlouhodobý program zaměřující se na prevenci patologických jevů za 
spolupráce různých subjektů. Cílem je formovat takovou osobnost žáka, která je schopná se 
v dané problematické situaci orientovat, váží si svého zdraví a  zvládá základní sociální 
dovednosti.  Pro anonymní dotazy či připomínky byla žákům k dispozici schránka důvěry. 
Do prevence sociálně patologických jevů  byli zapojeni všichni pracovníci naší školy. Úzce 
jsme spolupracovali s dalšími institucemi, především s občanským sdružením Madio, Policií 
ČR, Zlínským krajem, Magistrátem města Zlína, KPPP Zlín. Žáci měli možnost navštěvovat 
řadu zájmových kroužků. Žáci se dozvěděli o rizicích patologických jevů také 
prostřednictvím besed, které zajišťovalo občanské sdružení Madio nebo prostřednictvím 
knihovny, ve které jsou uloženy knihy a DVD.  
 

c) pochvaly a ocenění 
V 1.pololetí školního roku 2011/2012 bylo uděleno 80 pochval třídního učitele a 179 pochval  
ředitele školy. 
Ve 2.pololetí bylo uděleno celkem 111 pochval třídního učitele a 155 pochval ředitele školy. 

 
d) napomenutí a důtky 

V 1.pololetí školního roku 2011/2012 byl0 uděleno 8 napomenutí třídního učitele. 
Ve 2.pololetí bylo uděleno 8 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele a 1 důtka 
ředitele školy. 
  

 
4.  Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 

Stupeň chování 2010/2011 2011/2012 
 počet Počet 

2 - uspokojivé 0 0 
3 - neuspokojivé 0 0 

 
 
 
5.  Neomluvené hodiny za školní rok 
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 2010/2011 2011/2012 
 počet počet 

1. pololetí 32 0 
2. pololetí 0 0 
celkem 32 0 

 
 
6.  Údaje o integrovaných žácích k 30.6.2012 
 
    Žáci integrovaní ve třídách 
 

Druh zdravotního  
postižení Ročník Počet žáků 
Vada řeči 7. 1 
Sluchové postižení 7. 1 
Tělesné postižení 7., 9. 2 
Vývojová porucha učení a chování 4., 5., 6. 14 
Celkem  18 

 
     Integrace  žáků na naší škole probíhala v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími 
souvisejícími předpisy. Bezbariérové vybavení školy umožňuje integrovat žáky se zdravotním 
omezením. V tomto školním roce jsme integrovali žáka s vadou řeči, sluchovou vadou, žáky s 
tělesným postižením  a  vývojovými poruchami učení a chování. Ve školním roce 2011/2012 na 
škole působily dvě asistentky pedagoga. Nadále zůstávají nenahraditelnou součástí procesu 
integrace. Velmi důležitá je pro nás v této oblasti spolupráce s PPP Zlín, SPC Zlín a dalšími 
odbornými institucemi.  
 
7.  Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2011/2012 
 

  kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
Republikové 

 tělesná výchova  
1.  Okresní přebor ve vybíjené 0 0 12 0 0 

1., 2. Běh olympijského dne 0 0 33 0 0 
2. Okresní přebor v plavání 0 0 15 0 0 
1. Vánoční florb. turnaj 38 0 0 0 0 
2. Vánoční florb. turnaj 42 0 0 0 0 
1. Florb.turnaj „Krake Cup“ 25 0 0 0 0 
2. Florb.turnaj „Krake Cup“ 31 0 0 0 0 
1. Přebor škol ve florbale 0 8 8 0 0 

1., 2. Olympiáda v orient. běhu 0 37 0 0 0 
1. Krajský přebor v obřím slalomu 0 0 0 6 0 
1. Otrokovický inline pohár 0 0 6 0 0 
2. Odznak všestrannosti ol. vítězů 0 0 9 0 0 
2. Sportovní den školy 162 0 0 0 0 

1.,2. Tancer cup 2012 0 0 32 0 0 
 český jazyk  



 - 11 - 

1. Recitační soutěž 25 3 0 0 0 
2. Recitační soutěž 15 4 1 0 0 
2. Olympiáda Čj 8 0 2 0 0 
 anglický jazyk  

1. Animals 10 0 0 0 0 
 matematika  

1. Matematický klokánek 180 0 0 0 0 
2. Matematický klokan 180 0 0 0 0 
1. Pythagoriáda 3 3 0 0 0 
1. Matematická olympiáda 1 0 1 0 0 
2. Matematická olympiáda 1 0 1 0 0 
2. Finanční gramotnost 14 0 3 0 0 
2. Logická olympiáda 12 0 0 0 0 
1. Kor. soutěž Matík 1 0 0 0 0 
 Dějepis, zeměpis  

2. Mladý cestovatel 0 0 10 0 0 
2. Dějepisná olympiáda 81 0 2 0 0 
 biologie, chemie, fyzika  

2. Biologická olympiáda 2 0 1 0 0 
2. Astronomická olympiáda 2 0 2 0 0 
2. Přírodovědný klokan 89 0 0 0 0 
 výtvarná výchova, 

ekologie 
 

2. Příběh stromu 106 0 17 0 0 
2. Galileo drawing competition 54 0 7 0 0 
2. Třídíme ve škole 0 14 0 0 0 
2. Okno do světa 54 0 0 1 0 
2. O putovní pohár města Zlína 54 0 9 0 0 
2. PO očima dětí 64 0 3 0 0 
 hudební výchova  

1. Pěvecká soutěž 42 0 0 0 0 
2. Superstar 8 0 0 0 0 
 jiné soutěže  

1. Soutěž ml.zdravotníků 0 0 6 0 0 
2. Projekty NJP 21 0 2 0 0 

 
 

     Ve školním roce 2011/2012 se žáci školy zúčastnili výše uvedených soutěží. Za úspěch 
považujeme 4. místo v jednotlivcích v krajském přeboru v obřím slalomu. Hodně se letos žáci 
zapojili do výtvarných soutěží, úspěchem je účast jednoho žáka v krajském kole. Pokračovala 
spolupráce žáků školy (VIII.B) s Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně.  Z důvodu konání školy 
v přírodě se letos žáci 3. ročníku nezúčastnili tradiční plavecké soutěže 3. tříd „Stříbrný věnec“. Za 
nejvýznamnější úspěch žáků v soutěžích považujeme 3. místo žákyně V.A v okresním kole 
Matematické olympiády. 

 
 
 



 - 12 - 

ČÁST F 
 
 

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 
 
Žáci školy: 
 

žákyně III.A 3. místo Národní šampionát mažoretek, Mistrovství Moravy a Slezska 
 
žák IV.A 3. místo závod světového poháru v inline rychlobruslení World Inline Cup  
  v sérii LifeInlLine Tour 2012 
 
žákyně VI.B 1. místo Mistrovství České republiky ve čtyřhře stolního tenisu 
  kategorie mladších děvčat 
 
žákyně VI.B 3. místo Mistrovství České republiky v moderní gymnastice 
 
žák VIII.A 3., 4., 6. místo Mistrovství České republiky ve standardních a latinskoamerických  
  tancích, 1.-7.místa v různých regionálních a celostátních tanečních  
  soutěžích a přehlídkách 
 7. místo mezinárodní taneční soutěž (nejúspěšnější umístění z českých párů) 
 
 
Zaměstnanci školy: 
 

 
ČÁST G 

 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY 

 
 
Ve školním roce 2011/2012 se neuskutečnila ve škole inspekční činnost ČŠI. 
 
V pátek 17. února 2012 se ve škole uskutečnila kontrola plnění povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1.9.2010 do 31.12.2011. Při kontrole nebylo zjištěno 
žádné pochybení. 
 
Dále se uskutečnila ve dnech 12.-27.4.2012 kontrola dodržování ustanovení zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a navazujících cenových předpisů a na základě zákona 
č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětem kontroly bylo dodržování podmínek úředně stanovených maximálních cen pro prodej 
dotovaných mléčných výrobků pro žáky v období od 1.1.2010 do 10.4.2012. Kontrola byla 
provedena na základě pověření Finančního ředitelství v Brně.  Ze závěru kontroly vyplývá, že byly 
dodrženy výměry MF a nebyly porušeny cenové předpisy ve smyslu § 15 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČÁST H 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY 
 
 
 

1. Finanční prostředky na provoz školy (Magistrát města Zlín) 
 

 
 

rozpočet na rok 2011 2 170 000,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12/2011 1 443 048,60 Kč 
 
 
 
rozpočet na rok 2012 3 150 000,00 Kč 
čerpání za období 01 – 07/2012 2 064 445,10 Kč 

 
 
 
 

2. Rozpočet přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů (Krajský ú řad Zlín) 
 

 
 

rozpočet na rok 2011  15 020 379,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12/2011 3 907 629,00 Kč 
 

Dotace v roce 2011: 
 

• dotace s účelovým znakem 33017 – na základě rozvojového programu MŠMT ČR č.j. 1968/2011-26  
„Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání“ a v návaznosti na rozhodnutí MŠMT 
ČR č.j. 10060/2011-26 

 
• dotace s účelovým znakem 33027 – na základě rozvojového programu MŠMT ČR č.j. 29 127/2010-

26  „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují 
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 564/2004 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí MŠMT ČR 
č.j.54/2011-26 

 
 

 
 
rozpočet na rok 2012  18 276 988,00 Kč 
čerpání za období 01 – 07/2012 10 604 410,00 Kč 
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ČÁST I 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je příspěvkovou organizaci 
od 1.1.2003. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol ze dne 14.3.1996, č.j. 1204/63. Zřizovatelem školy 
je Statutární město Zlín se sídlem nám.Míru 12, IČ: 00 283 924. 

Naše škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. 

Součástí naší pedagogické činnosti je také práce s integrovanými žáky. V souladu se školským 
zákonem č.561/2004 Sb. bylo ve školním roce 2011/2012 integrováno celkem 18 žáků. Zařazení 
tělesně postižených žáků umožňuje bezbariérové vybavení školy.  

S integrovanými žáky pracovaly dvě asistentky pedagoga, žákům s VPU se věnovaly třídní učitelky 
a ostatní vyučující ve třídě. Na 1.stupni měli žáci možnost navštěvovat dyslektický kroužek, 
na 2.stupni probíhala reedukace převážně formou individuální práce se žáky. 

Ve školním roce 2011/2012 měla škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým 
ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družina byla umístěna v dětském 
pavilonu Kolektivního domu ve Zlíně. Vyučování probíhalo podle platných učebních dokumentů, 
schválených MŠMT ČR – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka pro život. 

Na co jsme se snažili ve výuce zaměřit : 

- využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání 
výpočetní techniky  

- nabídka volitelných předmětů 
- inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým  

druhem postižení 
- takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně 

encyklopedických poznatků a více činnostního učení se zaměřením na praxi 
- zavádění efektivních metod výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové  

       vyučování, kterými se snažíme vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti 
       a vzájemnému respektu 
- posílení výuky cizích jazyků  
- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 
- věnovat stejnou péči všem žákům 
- nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným druhem nadání, jako 

je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. 
- provádíme rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách 

základní školy s ostatními dětmi 
- podle možností se účastníme různých soutěží školního i okresního charakteru 
- snažíme se rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co 

považujeme za nedostatky 
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Žákům byly bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a základní školní potřeby v rozsahu 
stanoveném vládou. Ve školním roce 2011/2012 došlo opět k dalšímu poklesu finančních 
prostředků přidělovaných na nákup pomůcek. Limit finančních prostředků nám neumožňuje nákup 
základních učebnic i pomůcek. Nákup veškerých potřebných učebnic, výtvarných a jiných pomůcek 
a dalšího vybavení pro žáky školy řešíme ve spolupráci s občanským sdružením SRPŠ při 9. ZŠ 
Zlín. Pomoc tohoto sdružení je pro školu nenahraditelná. 

Plán pedagogických rad, termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči, schůze Rady rodičů (SRPŠ 
při 9.ZŠ Zlín) a termíny konání schůzek metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí 
2. stupně probíhaly podle „Plánu akcí na školní rok 2011/2012“. 

Žáci školy se účastnili akcí souvisejících s protidrogovou prevencí. V průběhu školního roku se žáci 
účastnili besed s touto tematikou. Celkové hodnocení preventivního programu za školní rok 
2011/2012 je přílohou této výroční zprávy. 

V rámci 52. MFFDM jsme se v týdnu 28.5.–1.6.2012  podle možností účastnili filmových 
představení a akcí pořádaných organizátory festivalu.  

Lyžařského výcvikového kurzu na horské chatě Javorka, Nový Hrozenkov, Javorníky se zúčastnilo 
ve dnech 4.3. – 10.3.2012 celkem 38 žáků, čtyři instruktoři a zdravotník. 

Na 1.stupni se uskutečnil plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. Financování tohoto výcviku 
je čím dál více náročnější, přesto považujeme tento výcvik za nenahraditelný. Na 2.stupni probíhal 
plavecký výcvik v rámci osnov tělesné výchovy.  

Z dalších sportovních akcí školního roku 2011/2012 se žáci školy zúčastnili tradičního běhu 
olympijského dne, který se konal ve středu 20.6.2012 na Stadionu mládeže. Sportovní den školy se 
konal 28.6.2012, pro žáky 2. stupně byl připraven program na Stadionu mládeže, třídy 1. stupně 
využily různých sportovišť v okolí školy.  

V závěru školního roku organizují třídní učitelé pro žáky svých tříd školní výlety nebo školy 
v přírodě. 

 

Přehled školních výletů: 

1. ročník 21.5.2012  Dinopark Vyškov 
2. ročník 13.6.2012  Helfštýn, Zbrašovské jeskyně 
4. ročník 6.6.2012  Štramberk, Hukvaldy 
VI.A  8.6.2012  Rožnov pod Radhoštěm, Pustevny 
VI.A  8.6.2012  Ostrava 
VII.A  7.6.2012  Dinopark Vyškov 
VII.B  23.5.2012  Dinopark Vyškov 
VIII.A  13. – 14.6.2012 Macocha 
VIII.B  5. – 6.6.2012  Vizovice, Revika 
IX.A  4. – 5.6.2012  Vizovice, Revika 
IX.B  5. – 6.6.2012  Praha 

 

Přehled škol v přírodě: 

III.A, III.B  4. – 8.6.2012   horská chata Javorka, Javorníky 
V.A, V.B  11. – 15.6.2012  horská chata Javorka, Javorníky 
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Přehled exkurzí: 

9. ročník  14.12.2011   Vídeň (Rakousko) 
8. ročník  18.6.2012   ČOV Zlín – Malenovice 
9. ročník  20.6.2012   Vizovice (R. Jelínek) 
8. ročník  25.6.2012   Osvětim, Krakov (Polsko) 

 

Celoškolní projektové vyučování se konalo ve dnech 26. – 27.4.2012. Pro žáky 1. – 3. ročníku jsme 
připravili projekt „Poznáváme naše město“. Žáci 4. -9. ročníku navštívili 17 míst zlínského kraje 
v rámci projektu „Cestujeme zlínským krajem“. Kromě celoškolního projektu se uskutečnila řada 
třídních nebo ročníkových projektů.  

Pitný režim žáků pomáhal zajišťovat projekt „Školní mléko“, automat na mléčné výrobky v 1. patře 
školy využívali především žáci 1.stupně. Nápojové automaty a automat na svačinky se nacházejí ve 
vestibulu školy. Veškerý sortiment nápojů a výrobků konzultujeme se zástupci SRPŠ při 9.ZŠ Zlín.  

Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali v projektu pro žáky 1. stupně „Ovoce do škol“. 
Ovoce bylo žákům rozdáváno přímo do jednotlivých tříd v průběhu přestávek ve vyučování. 

Stravování žáků naší školy zajišťovala Školní jídelna Hradská 5189, která se nachází asi 300 m 
od budovy školy. Rozhodnutím zastupitelstva města Zlína 34/8Z/2011 ze dne 3.11.2011 došlo 
ke sloučení Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace a Školní jídelny Zlín, 
Hradská 5189, příspěvkové organizace a to k 1.1.2012 s tím, že činnost školní jídelny bude 
vykonávat Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace. Ve školní jídelně se žáci 
školy stravují spolu se žáky ZŠ Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace. 
Vyučující obou škol zde zajišťují pedagogický dohled. Dalšími strávníky školní jídelny jsou žáci 
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín a cizí strávníci. Strávníci 
si mohou prostřednictvím čipových karet objednávat obědy na 14 dnů dopředu. Obědy lze také 
objednat pomocí webových stránek školní jídelny www.sjhradska.cz, kde jsou uvedeny podrobné 
informace pro strávníky a rodiče žáků. Pro žáky 1. tříd máme od září 2012 připraveny nové čipy 
namísto čipových karet. Od ledna 2013 plánujeme zakoupení nových čipů i pro zbývající žáky 
školy.   

Škola podle možností organizovala zájmové útvary, poskytovala své prostory a vybavení 
k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí, mládeže a dospělých. Rozvrh hodin 
zájmových kroužků, pronájmů místností školy a tělocvičny byl vyvěšen ve vestibulu školy a na 
webových stránkách školy.  

Žákům 1. stupně se velmi líbila akce nazvaná Podzimní strašení, kdy 3.11.2011 přišli do školy 
v různých pestrobarevných maskách. V předvánočním období jsme připravili akce pro žáky i jejich 
rodiče. Žáci 9. ročníku navštívily své spolužáky v mikulášských převlecích. Pro rodiče a žáky jsme 
v pondělí 19.12.2012 připravili v tělocvičně školy předvánoční besídku, po které v 1. patře školy 
následovaly vánoční tvořivé dílny. Děti si spolu s svými rodiči vyráběly různé vánoční ozdoby. 
Pěvecký sbor naší školy vystoupil s vánočním představením v prosinci 2011 v Domě pokojného 
stáří Naděje. 

Ve školním roce 2011/2012 pokračovala činnost loutkářského kroužku „Zlatá koruna“. Žáci 
nacvičili pohádku „Popletená pohádka“. Představení sehráli pro žáky 1. stupně naší školy, 
vystoupili také několikrát v Muzeu JV Moravy, kde pohádku zhlédli žáci zlínských mateřských 
a základních škol. 

V rámci navštěvovali žáci jednotlivých ročníků výchovné koncerty pořádané Filharmonií 
B. Martinů v Kongresovém centru, besedy v Krajské knihovně F. Bartoše, divadelní představení 
v Městském divadle. Pokračovala spolupráce s Muzeem JV Moravy, kde se žáci školy zapojili do 
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mnoha výukových programů. Žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy o holocaustu s pamětnicí paní 
Erikou Bezdíčkovou. Přežila Osvětim, transport do Německa i Pochod smrti. Je již jen velmi málo 
lidí, kteří mohou tato fakta osobně předat mladé generaci. 

V průběhu školního roku sbírali žáci školy plastové vršky pro malou holčičku Anetku 
Kráčalíkovou. Sběrem vršků žáci finančně přispěli Anetčiným rodičům ke koupi speciální 
rehabilitační židle. Celý sběr byl ve škole zakončen 17.5.2012 „Růžovým dnem s Anetkou“. 

V rámci ekologické výchovy měli žáci školy možnost třídit odpadové suroviny. Ve 3. patře školy 
máme lis na plastové lahve, v přízemí školy jsou umístěny odpadové nádoby na plast, papír, sklo 
a použité baterie. 

V rámci Dne Země, který se konal 24.4.2012 na náměstí Míru ve Zlíně, zde vystoupil taneční 
a pěvecký kroužek naší školy. 

Ve čtvrtek 22. září 2011 se ve Zlíně uskutečnila akce s názvem „Den bez aut“. Žáci třídy VIII.B 
tuto akci podpořili svojí účastí a připravili si různé zábavné a naučné soutěže pro návštěvníky. 
Nachystali si výzdobu pro stánek na náměstí Míru, aby tak prezentovali naši školu a vyjádřili náš 
názor, že na životním prostředí nám všem opravdu záleží. 

Dopravní výchova žáků 4. ročníku probíhala ve spolupráci s BESIPEM na Dětském dopravním 
hřišti Zlín – Malenovice.  

Škola se snažila v maximální míře zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, 
které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně se snažila vytvářet podmínky pro 
bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pravidelně kontrolovala jejich dodržování. 

V říjnu 2011 proběhl ve všech třídách školy projekt „Týden zdraví“. Besedy se žáky vedla výživová 
specialistka, žáci získávali informace a zkušenosti z oblasti zdravého životního stylu a zdravé 
výživy. 

Ve školním roce 2011/2012 bylo zapsáno do knihy úrazů celkem 131 úrazů žáků školy, z toho 
ve třiceti případech byl sepsán záznam o úrazu. Převážná část úrazů se stala v hodinách tělesné 
výchovy a o přestávkách.  

V pátek 22. června 2012 se konalo požární cvičení a cvičení civilní ochrany s cvičnou evakuací 
školy. Žáci a učitelé opustili školu všemi východy včetně požárního schodiště za 2:53,6 min. Třídní 
učitelé seznámili žáky se základními povinnostmi v požární a civilní ochraně a zásadami při 
mimořádných situacích, které by mohly nastat ve městě Zlíně. Žáci s vyučujícími prostudovali 
požární poplachové směrnice, varovné signály a důležitá telefonní čísla. 

V období března až května 2012 absolvovalo 13 vyučujících projekt „Minimalizace šikany“. Cílem 
programu bylo ukázat pedagogům cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a kyberšikany na škole 
a nabídnout program k širokému použití na základní škole. Jednalo se intenzivní vzdělávání, které 
vedlo k vytvoření funkčního Programu proti šikaně. 

V souladu s pokyny MŠMT ČR se na naší škole uskutečnila celoplošná generální zkouška 
ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základních škol v projektu NIQES realizovaného 
ŠŠI. Testování probíhalo na počítačích v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. 
Žáci 9. ročníku se testovali ve dnech 22. – 24.5.2012, žáci 5. ročníku ve dnech 28. – 31.5.2012.  

Ve školním roce 2011/2012 pokračovala již desátým rokem spolupráce žáků naší školy s Nadací 
Jana Pivečky Slavičín. Žáci VIII.B třídy se několikrát zúčastnili diskusního fóra s významnými 
osobnostmi Zlínského kraje. Měli možnost setkat se a diskutovat s egyptologem Prof. Mgr. 
Miroslavem Bártou, Dr., s reprezentantem ve sleedge jockey Erikem Fojtíkem a očním chirurgem 
Prim. MUDr. Pavlem Stodůlkou, Ph.D. Žáci třídy VIII.B také uspořádali v naší škole besedu pro 
žáky 8. – 9. tříd s kandidátem na senátora za Zlínský kraj Tomiem Okamurou.  



 - 18 - 

Na webových stránkách školy www.zs9.zlinedu.cz jsme pravidelně informovali o dění ve škole, 
včetně fotografií a záznamů z různých akcí. Na infoweb školy www.9zszlin.info přispívali 
především jednotliví vyučující, kteří zde zveřejňovali důležité informace ze svých předmětů pro 
žáky a jejich rodiče.  

O prázdninách 2012 jsme opravili okenní sítě v tělocvičně, tradiční bylo malování ve škole a školní 
družině, letos i nově ve školní jídelně. Zde nás velmi trápí sprejeři, kteří v průběhu prázdnin k již 
posprejované fasádě poničili i vstupní dveře. Chodník před a podél školní jídelny byl opraven 
a rozšířen. Dále probíhá rekonstrukce kuchyňky školní družiny. Ve 3. patře školy došlo 
k modernizaci osvětlení tříd, na 2. stupni byly opraveny lavice včetně košíků. Vstup do areálu školy 
od hlavního vchodu je nově uzavřen vstupními brankami. 

Školská rada má celkem 6 členů, 2 členové byli jmenováni zřizovatelem školy, 2 členové byli 
zvoleni zákonnými zástupci žáků a 2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky školy.  

Snažíme se pečovat o pěkné okolí školy a školní družiny. Výuka povinné tělesné výchovy probíhala 
v tělocvičně školy a na zrekonstruovaném Stadionu mládeže. Z důvodu nevyhovující kapacity 
tělocvičny žáci 2. stupně v zimním období navštěvují Zimní lázně nebo sportovní centrum Maty na 
Růmech. Žáci se daleko častěji snaží vyhýbat výuce tělesné výchovy, především na 2. stupni. 
Rodiče žáků nepodporují tělesné aktivity a mnohdy bezdůvodně absenci v tělesné výchově 
omlouvají. 

Závěrečná pedagogická rada hodnotila práci žáků za školní rok 2011/2012. V závěru školního roku 
byla udělena jedna důtka ředitele školy. Chování žáků devátého ročníku v tomto školním roce bylo 
naprosto bezproblémové. V přijímacím řízení na střední školy si žáci letos mohli podávat pouze dvě 
přihlášky, všichni žáci byli na střední školy přijati již v prvním kole. 

  

Problémy ve vztazích mezi žáky řešili třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy 
a odbornými institucemi. Naší snahou je negativním jevům předcházet nebo je řešit v zárodku. Na 
škole od 3.5.2012 pracuje speciální pedagog – etoped v rámci projektu RAMPS VIP III.   

V kalendářním roce 2012 došlo k dalšímu výraznému snížení rozpočtu ONIV, kdy z těchto 
prostředků již nemůžeme platit všechny požadavky na výuku dané zákonem. Některé nákupy jsme 
tak museli realizovat z provozního příspěvku od zřizovatele školy.  

Veškeré učebnice a pomůcky pro výuku nakupujeme z finančních prostředků občanského sdružení 
SRPŠ při 9.ZŠ Zlín. Jejich finanční pomoc je nenahraditelná. Všechny tyto nákupy schvaluje 
nejvyšší orgán sdružení - Rada rodičů, kde je z každé třídy zastoupen jeden rodič. Rada se 
pravidelně schází s ředitelem školy a projednává všechny připomínky rodičů k provozu školy.  

SRPŠ při 9.ZŠ Zlín ve spolupráci se školou organizuje sběr odpadového papíru a společenský 
večírek školy. Na velmi oblíbeném společenském večírku, který se konal 7.1.2012 na IH Moskva, 
vystoupili také žáci školy s tanečním a pěveckým programem. Předtančení žáků 9. ročníku probíhá 
ve spolupráci s tanečním mistrem.  

Personální obsazení celého pedagogického sboru je na dobré úrovni. Všichni pedagogičtí pracovníci 
školy s výjimkou jednoho vyučujícího, který dokončuje studium, splňují kvalifikační předpoklady.  

Trvalou snahou vedení školy je připravit takové pracovní podmínky všem zaměstnancům školy, aby 
jejich spokojenost byla v souladu s požadavky a zájmy žáků a rodičů školy. Vedení školy se pro 
vyučující snaží v maximální možné míře zjednodušit administrativní činnosti tak, aby se mohli plně 
věnovat pedagogické práci. Pro zlepšení psychické a fyzické kondice a zkvalitnění 
interpersonálních vztahů připravuje vedení školy různé akce, setkáváme se i s bývalými 
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zaměstnanci školy (předvánoční posezení). Tyto akce financujeme z prostředků FKSP, ze kterých 
především přispíváme zaměstnancům školy na závodní stravování 

V dalším období chceme pokračovat v předchozí práci. Pedagogický sbor ukončil přípravu na 
projekt EU peníze školám, který bude v naší škole zahájen 3.9.2012. Snahou vedení školy bude 
i nadále vytvářet pro žáky a zaměstnance školy pozitivní pracovní klima, snažit se o individuální 
přístup k žákům a dobrou spolupráci s rodiči. 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1. Hodnocení minimálního preventivního programu a sledování jeho efektivity za školní rok 2011/2012 
2. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2011/2012 
3. Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2011/2012 
4. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011/2012 

 
 
 
 

Datum zpracování výroční zprávy:     27. srpna 2012 
Datum projednání na pedagogické radě:   3. září 2012 
Datum projednání na Školské radě:   28. srpna 2012 
 
 
Rozdělovník:   Magistrát města Zlína - odbor školství   
   Školská rada 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................    ........................................................ 
 Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy                                           Mgr. Dana Novotná, zástupkyně ředitele školy 

 
 
 
 
 
 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

 

 

Hodnocení preventivního programu 
a sledování jeho efektivity  
za školní rok 2011 - 2012 

 
 

 

  

              

 

 

1/Motto 

Smysl má taková prevence, do které se zapojí všichni a která povede ke 
zdravému životnímu stylu, posilování kvalitních mezilidských vztahů, rozvoji 
a podpoře sociálních kompetencí a tím k vytváření zdravé společnosti. 

 

 



2/Přednášky 
 

 
Tak jako každým rokem  jsme pořádali  ve spolupráci s centrem MADIO 
přednášky věnující se rizikovému chování . Termíny , popis práce, přednášky 
a ročníky uvádím níže : 
 
 

• JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu -  6.A,B  
• Nebezpečí zvané drogy - 7.A,B 
• Sex a mezilidské vztahy – 9.A,B 
• Nepřehlížej - kyberšikana, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování – 8.A,B 

Rozsah: 3 x 2 vyučovací hodiny během školního roku s výjimkou programu sex 
a vztahy, který je na čtyři vyučovací hodiny na sebe navazující. 

Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; hry 
orientované na celkové uvolnění a pohyb . 

Místo konání: škola  

 
3/Pravidelné mimoškolní aktivity 
 

Prevence sociálně patologických jevů je zejména zaměřena na podporu mimoškolní 
činnosti dětí pořádané školou.Níže uvádím přehled zájmových útvarů a nepovinných 
předmětů vyučovaných na škole: 
 

 

Zájmové útvary a nepovinné předměty vyučované na škole: 

1.stupeň 

Dyslektický kroužek   – Mgr. Miroslava Svrčková 

Florbalový kroužek    – Mgr. Iva Kočendová  

Šikovné ruce              -  Mgr. Karla Novotná  

Hrátky s flétnou         - Mgr. Jana Glozneková 

Tvořínek                     - Mgr. Alena Malinová  

Taneční kroužek        - Mgr. Blanka Střelcová , Ivana Polanská 

Pohybové hry             - Mgr. Soňa Kropáčová 

Zdravotnický kroužek      - Mgr. Ivana Vítková 



2.stupeň 

Cvičení z M              – Mgr. Petr Kašpar, Mgr.Jaroslava Sedláčková 

Cvičení z ČJ             – Mgr. Jaroslav Čelechovský, Mgr.Dana Novotná 

Florbalový kroužek –  Mgr. Iva Kočendová  

Zájmová Vv              - Mgr.Marie Janíková  

Loutkařský kroužek   - p. Pavla Hradilová 

Pěvecký kroužek       - Mgr. Jana Glozneková 

Dramatický kroužek  - Mgr. Kateřina Chludová 

Taneční kroužek        - Mgr. Blanka Střelcová  
 
 

4/Organizace života školy a vytváření předpokladů pro 
zdravý životní styl, optimalizaci sociálně psychologického 
klimatu školy 

V tomto školním roce došlo k podpoře aktivit vedoucích ke zlepšení vztahů 
mezi žáky a učiteli i ostatními výchovnými pracovníky. V souvislosti s tím  byly 
splněny úkoly školního výchovného poradenství - výchovného poradce 
a preventisty . Dále byly sledovány individuální potřeby žáků - třídní učitelé.  

 

5/Spolupráce s rodiči 

/ 
Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v 
rámci programu třídních schůzek a konzultací. Informace mohou získat také 
z webových stránek školy. 

 

6/Spolupráce s pedagogickými pracovníky 
  
V průběhu roku byli pravidelně informování o plnění programu prevence, 
o stavu prevence na škole, o nových materiálech MŠMT a jejich obsahu, 
o školení v oblasti prevence a stavu prevence ve Zlíně, o situaci na poli 
kriminality mládeže a o nových zákonných normách v boji proti kriminalitě 
a druhům závislostí. 
Všechny obsahové body preventivního programu jsme  propojili s výukou 
a výchovou a spolupracovali jsme na splnění cílů programu spolu s vedením 
školy, s třídními učiteli a se školním preventistou. 



Tyto cíle jsme se snažili uskutečnit dvojím způsobem: v rámci výukových bloků 
v jednotlivých předmětech ( OV, VZ, Pŕ, )  a ostatními formami práce s žáky 
mimo vyučovací předměty – tj. např. alternativním působením na žáky – 
exkurze, výstavy, divadelní a filmová představení, soutěže, účast 
na dobročinných akcích, individuální práce s třídními kolektivy, osobní 
pohovory s žáky.  
 
 
 

7/Spolupráce se státními či jinými institucemi  
 
 
Dlouhodobě spolupracujeme s centrem MADIO, které nám zajišťuje 
a pořádá přednášky v oblasti  zdravého životního stylu, šikany a sexu 
a mezilidských vztahů. Výhodou je, že si žáci mohou své problémy rozebrat s 
pracovníky střediska, kteří nejsou členy pedagogického sboru. Také úspěšně 
spolupracujeme s Policií ČR, MP Zlín, Zlínským krajem, KPPP Zlín 
a s Magistrátem města Zlína a SVP Domek. 
 
 

8/ Spolupráce s žáky 
 
 
Spolupráce s žáky probíhala především na půdě školy, ale i mimo ni: 
 
- vytvářením příznivého psychosociálního klimatu ve škole i mimo ni 
 
- formováním etického a právního vědomí ve vyučování  
 
- osvojováním si správného sociálního chování založeného na toleranci, 
odmítání všech forem agresivity (včetně šikany, rasismu, xenofobie) a 
sebepoškozování 
 
- sledováním vztahů ve třídě, výchovou k nenásilnému řešení konfliktů, 
k respektu k osobnosti  
 
- prevencí všech druhů závislostí – kouření, alkohol, drogy  
 
- prevencí úrazů a výchovou k péči o své zdraví 
 
- nekázeň a neúspěch ve škole jako možný projev tělesných, duševních či 
rodinných  problémů žáků – nutnost individuální pedagogické či odborné péče.  
 



9/Mimoškolní akce ze strany vyučujících 
 

 
� V rámci zdravého životní stylu se žáci nepovinného předmětu sportovní  hry  

pravidelně účastní turnajů v floorbale.  
 

� Myslím, že stojí za zmínku i význam lyžařských kurzů, které jsou sice povinnou  
součástí osnov tělesné výchovy, ale žáci společně s pedagogy na nich tráví celý týden 
v  mimoškolním prostředí a v různých přírodních podmínkách i v extrémních 
situacích.  

 
� Na naší škole je také věnována velká pozornost kroužkům, které vedou k poznání 

jiných alternativ využití volného času, než jsou žáci zvyklí. 
 

� Dále jsou na naší škole již tradičně pořádány školy v přírodě , kde děti  tráví celý 
týden v  mimoškolním prostředí a především v přírodě, kde dochází k utužení a 
zlepšení klimatu třídy a navázání lepších vztahů mezi učiteli a žáky. 
 

� V neposlední řadě je důležité zmínit exkurze , které pozitivně působí na žáky v oblasti 
prevence a zdravého životního stylu. 
 

� Domnívám se, že právě tyto akce přispívají k poznání kolektivních vztahů, k odhalení, 
mnohdy učitelskému zraku skrytých , sociálně patologických jevů a  k jejich přímému 
potlačení nebo k zásahu proti nim. 

 

 
 
10/Závěr  

Cíle vytyčené PP se během školního roku 2011/2012 podařilo z větší části splnit. Žáci získali 
řadu vědomostí a dovedností v oblasti zdravého životního stylu. Tyto tendence chceme 
i nadále posilovat a upevňovat. Stejně jako chceme pokračovat ve velmi zdařilé spolupráci 
školy s rodiči i s širší veřejností. 

V letošním školním roce nebyly zaznamenány žádné závažnější případy zneužívání 
návykových látek, kouření, kriminality a delikvence, vandalismu či xenofobie. Neřešily se 
problémy spojené s virtuálními drogami (počítače, televize, video) či s patologickým 
hráčstvím. 

 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 20.06.2012 
 

Mgr. Jaromír Kusák 
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1. Provoz školní družiny 

 

Do školní družiny bylo v červnu 2012 přihlášeno 116 dětí. Děti byly rozděleny do 5 oddělení. 
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, přednostně pro žáky 1. – 3. tříd, do naplnění 
kapacity (125 žáků).  

 

• 1. oddělení: žáci třídy I.A – 26 dětí, vychovatelka Dana Pšenková 
• 2. oddělení: žáci třídy I.B – 26 dětí, vychovatelka Jitka Hořelková 
• 3. oddělení: žáci třídy II.A – 21 dětí, vychovatelka Hana Burešová 
• 4. oddělení: žáci třídy II.B – 23 dětí, vychovatelka Ivana Polanská 
• 5. oddělení: žáci 3. tříd - 20 dětí, vychovatelka Hana Eichlerová 

 

Tři oddělení jsou umístěna v prostorách školní družiny (dětský pavilon vedle Kolektivního 
domu, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín), dvě oddělení jsou umístěny v budově školy v budově 
školy. 

 

Provozní doba:  6:30 – 7:45 hod. 11:35 – 16:45 hod. 
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2. Vzdělávací program školní družiny 

Při plánování činnosti ve ŠD vycházíme ze Školního vzdělávacího programu pro školní 
družinu při Základní škole Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace. Ten navazuje na 
školní vzdělávací program školy ŠVP pro ZV ,,Devítka pro život” Nejvíce se inspirujeme 
kapitolou ,,Člověk a jeho svět”, která se dělí na pět tematických okruhů: 

• Místo kde žijeme 
• Lidé kolem nás 
• Lidé a čas 
• Rozmanitost přírody 
• Člověk a jeho zdraví 

Činnosti navazují na školu dalším rozvíjením klíčových kompetencí a to pomocí didaktických 
her, tématických vycházek a sportovních činností. Do programu ŠD jsou zařazeny také 
odpočinkové činnosti, příprava na vyučování a rozvoj zájmů dětí. 

V naší ŠD se děti mohly zapojit do práce keramického kroužku, který vedla vychovatelka 
Dana Pšenková.   

 

 

3. Přehled akcí ve školní družině 

 

Děti z 1. a 2. oddělení (žáci prvních tříd) se na začátku školního roku účastnily různých her 
a soutěží, při kterých se seznamovaly nejen se svými spolužáky, ale i s novým prostředím. 

Další akce: 

• vyřezávání dýní a výroba podzimních dekorací 
• sportovní soutěže mezi prvními třídami 
• návštěva Krajské knihovny F. Bartoše 
• příprava na Mikuláše 
• předvánoční besídka pro děti s nadílkou 
• zhotovení drobných vánočních dárků pro rodiče 
• sběr vršků v rámci charitativní akce pro nemocnou Anetku 
• výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu 
• družinový karneval se soutěžemi 
• malování kraslic a výroba velikonočních dekorací 
• příprava dárků maminkám k Svátku matek 
• vystoupení pěveckého sboru z Hlučína 
• sportovní soutěže v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí 
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3. oddělení (žáci třídy II.A)  

• výtvarná soutěž 
• pěvecká soutěž 
• zimní olympiáda 
• karneval 
• výroba dárků pro prvňáčky k zápisu 
• pěvecká soutěž 
• soutěž v šachu 
• výtvarná soutěž 
• letní olympiáda 
• výstava Filmové klapky 
• malování na chodníku u Velkého kina 
• Den s Lesy ČR 
• Den dětí v ŠD - -sportovní soutěže 
• soutěž ve vybíjené 

 

4. oddělení (žáci třídy II.B)  

• cyklostezka – Astra 
• návštěva Ekojarmarku 
• výtvarná soutěž ,,Příběh stromu“ - Astra 
• Liga proti rakovině – náměstí Míru 
• výukový program bodlinky – Astra 
• výukový program Barvy lesa – Astra 
• výroba přání a dárků pro Dětský domov Lazy a Domov důchodců Burešov 
• výroba ryby z keramiky – Astra 
• Mikulášská besídka 
• výroba betlémů – soutěž – Astra 
• glazurováni ryby -Astra 
• výukový program Vánoce v lese – Astra 
• vánoční besídka - DD Lazy 
• vánoční tvoření s rodiči – vystoupení 
• vánoční besídka třídy 2.B 
• novoroční besídka v Domově důchodců Burešov 
• výukový program Hadi, želvy, ještěři – Astra 
• dětský karneval 
• výukový program Hlodavci – Astra 
• beseda v knihovně F. Bartoše 
• výukový program Vstávej semínko – Astra 
• výroba kraslic, polystyrenových vajíček a přání na Velikonoce 
• taneční soutěž – Tancer Cup 2012 
• výroba dárků pro maminky z keramiky a dřeva  
• výukový program Rozkvetlá louka – Astra 
• besídka pro maminky 
• soutěž hlídek mladých zdravotníků 
• výukový program Tajemné byliny 
• Bambiriáda – vystoupení na náměstí Míru 
• malování na chodníku – filmový festival 
• Den s Mladou frontou 
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• Den dětí ve školní družině 
• Den dětí na náměstí Míru 
• Netradiční olympiáda – Malenovice 
• Olympiáda – 10 dní 

 

5. oddělení (žáci tříd III.A, III.B)  

- výtvarná soutěž Příběh stromu 
- průvod strašidel po parku 
- soutěž Poznáváme naše město 
- projekt Děti a svět – cestování – Mongolsko, Zambie, Vietnam 
- zdobení perníčků 
- vánoční přání – andílci 
- výroba svícnu na Vánoce 
- Mikulášská besídka 
- výroba dárků k zápisu prvňáčků 
- cestovatelská olympiáda 
- výstava v Alternativě – Táňa Havlíčková 
- karneval 
- výstava v Alternativě – Pastva pro oči 
- piškvorkový turnaj 
- pletení velikonočních pomlázek 
- oslava Dne země 
- výroba krabiček ke Dni matek 
- soutěž Zlatokopové – hledání pokladu 
- výstava Filmové klapky 
- výstava kostýmů – filmový festival 
- výstava UNICEF – Kongresové centrum 
- Dětský den v ŠD 
- Sportovní olympiáda 

 

4. Vybavení školní družiny 

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům školy, jsme v letošním roce rekonstruovali 
pouze lavičky kolem pískoviště a dřevěné části průlezky. Dále jsme zakoupili míče 
a sportovní potřeby. 

5. Závěr  

Společně se snažíme vytvořit příjemné prostředí pro aktivní odpočinek dětí, ve kterém budou 
spokojené. 
 

 
 
Zlín 29.6.2012                                                                                         Dana Pšenková 
                                                                                                             vedoucí vychovatelka 



Základní škola Zlín, Štefánkova 2514, příspěvková organizace 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

 

 
1. Výchovné poradenství 
Výchovné poradenství bylo zajišťováno jednou výchovnou poradkyní. 
Ta spolupracovala s odbornými pracovišti mimo školu (PPP, SPC, OSPOD a další). 
Hlavním obsahem činnosti výchovné poradkyně byly konzultace, které byly nabízeny 
a poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. 

Výchovná poradkyně poskytovala podporu v učení, v komunikaci a sociálních 
vztazích, při prožívání a řešení obtížných životních situací. Konzultace s učiteli 
umožňovaly v případě potřeby optimalizovat vztahy učitel – žák. Učitelé měli možnost 
diskutovat vhodné přístupy a metody práce vzhledem k individuálním potřebám žáka. 

 

2. Volba školy, profesní poradenství 

Žáci byli informováni o možnostech dalšího vzdělávání a získali informace 
o institucích, které poskytují další informace a konzultace v této oblasti. Výchovná 
poradkyně zajišťovala organizačně žákům vyplnění přihlášek i podporu žákům 
počínaje výběrem školy, během přijímacího řízení až po úspěšné přijetí ke studiu. 

 

3. Práce s integrovanými žáky 

V průběhu roku 2011/2012 bylo na naší škole integrováno 18 žáků. Tito žáci se 
vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Převážná většina 
žáků byla integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení. Pro dva žáky se 
závažnějším postižením byly ve třídách k dispozici dvě asistentky pedagoga. 

Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení 
poradenského zařízení formou IVP, na jehož vytvoření se podíleli učitelé a rodiče 
žáků.  

Součástí péče o integrované žáky bylo poskytování poradenství ohledně problematiky 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků formou konzultací s rodiči, pedagogy 
a asistentkami pedagoga. 

 

 

 

 

Ve Zlíně 25. června 2012     Mgr. Dana Novotná 
        výchovná poradkyně 

 

 

 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
 

Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2011 - 2012 
 
 
 
Gymnázium, Lesní čtvrť Zlín  6 žáků 
 
 
Gymnázium a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, nám. TGM Zlín 8 žáků 
 
 
Gymnázium Uherské Hradiště 1 žákyně 
 
 
Obchodní akademie T.Bati a VOŠ 
ekonomická, nám.TGM Zlín 4 žákyně 
 
 
Střední průmyslová škola Zlín 6 žáků 
 
 
SPŠ polytechnická Zlín 2 žáci 
 
 
Střední škola oděvní a služeb Vizovice 3 žákyně 
 
 
Soukromá střední škola pedagogická a sociální Zlín 1 žákyně 
 
 
Střední škola obchodně technická  Zlín 2 žáci 
 
 
Střední zdravotnická škola VOŠ Zlín 1 žákyně 
 
 
Střední odborná škola Otrokovice 1 žáci 
 
 
Střední průmyslová škola Otrokovice 2 žákyně 
 
 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 1 žák 
 
 
Střední škola průmyslová, hotelová  1 žákyně 
a zdravotnická Uh.Hradiště 
 



 
Střední škola služeb, s.r.o. 1 žákyně 
 
 
Střední odborné učiliště Uherský Brod 1 žák 
 
 
Střední škola-COP technické Kroměříž 1 žák 
 
 
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh na Moravě 1 žák 
 
 
Soukromé gymnázium, střední odborná škola 1 žák 
Kunovice 
 
 
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 1 žák 
 
 
SŠ ochrany majetku a osob 1 žákyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 25.června 2012  
 
 
   Mgr. Dana Novotná 
   výchovná poradkyně 


